
Redogörelse
for

Polytekniska institutets i Finland verksamhet
under läseåret 1893—1894.

afgifveii vid det offentliga årsftirhöret den 31 Maj 1894 
af institutets direktor.

Undervisningen.
Uti Polytekniska institutets utvecklingsskeden 

kommer läseåret 1893—1894 att intaga ett mera be
märkt rum, än dess närmaste föregångare. Under 
detta år har nemligen Nådigt tillstånd meddelats till 
anställande af tre nya biträdande lärare, nemligen 
en för meddelande af undervisning i allmän kemi på 
första årskursen, samt en å hvardera af fackskolorna i 
ingeniörväsende och maskinbyggnad. Afsigten med 
denna förstärkning af lärarekrafterna har väl egent
ligen varit att härigenom befrämja undervisningen 
på finska språket, men då det tillika åligger de nya 
lärarena att ej allenast handleda vid repetitioner och 
öfningar de elever, hvilka ej äro svenska språket 
fullt mäktiga, utan ock att sjelfständigt undervisa på 
finska i enlighet med hvad närmare bestämmes vid 
undervisningsprogrammens uppgörande och faststäl
lande för hvarje år, är det tydligt att denna bestäm
ning om deras sjelfständiga undervisningsskyIdighet 
innebär ett frö till ytterhgare utveckling af Polytek-
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niska institutet såsom den högsta läroanstalt för spri
dande af teknisk bildning i landet.

Det är nu 15 år sedan Polytekniska institutets 
stadgar af den 16 Januari 1879 trädde i gällande 
kraft. G-enom dessa stadgar ökades lärarepersonalen 
och infördes ett antal väl behöfliga nya läroämnen ; 
men under den tid, som sedan dess förlidit, har un
dervisningsämnenas omfång och antal icke i väsendt- 
ligare grad ökats.

Det i vårt land likasom i alla andra länder alt 
lifligare pulserande ekonomiska och tekniska lifvet, 
ställer dock för hvarje tidskifte som förgår, stegrade 
fordringar på det tekniska undervisningsväsendets 
utveckling. De tekniska vetenskapernas omfång vid
gas dag för dag alt mer, och behofvet af särskilda 
representanter för vetandets nya förgreningar gör sig 
för hvarje år alt mer gällande.

Vid hvarje nytt ständermöte finner man Uni
versitetet och de allmänna läroverkena ställa förnyade 
kraf på landets offervillighet för införande af nya 
läroämnen eller utvidgande af redan förefintliga så
dana, eller anslående af reseunderstöd för lärare. 
Med fullt skäl frågar man sig då om icke sådana be- 
hofs tillfredsställande skola i ännu högre grad göra 
sig gällande vid en teknisk högskola, som ju har till 
uppgift att ufbilda målsmän för de praktiska yrkena, 
hvilka ju lemna direkta bidrag till landets materiella 
förkofran och derför främst borde tillgodoses med 
erforderlig suckurs. Svaret härpå kan icke utfalla 
annorlunda än jakande, och är det att hoppas att 
insigten om den tekniska undervisningens betydelse 
för landet skall vinna alt större spridning hos lan
dets befolkning och att i sammanhang dermed be
hofvet af alt flere discipliners införande vid institu
tet skall göra sig allt mera gällande.
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Undervisningen vid Polytekniska institutet, som 
vidtog den 1 September 1893 och derefter fortgått 
till och med den 28 innevarande Maj utan andra af- 
brott än de i institutets stadgar föreskrifna julferierna 
och sådana tillfälliga fridagar som hafva stöd i gam
mal häfd, eller hvilka föranlets af lärares sjukdoms
fall eller arftat laga förfall, har under det nu till- 
ändagångna året försiggått i enlighet med institutets 
stadgar och i hnfvudsaklig öfverenstämmelse med det 
för året fastställda läroprogrammet. De mindre be
tydande afvikelserna från det sistnämnda, hvilka be
funnits nödiga till följd af inträffade ombyten i lä
rarepersonalen, hafva ej medfört rubbningar i under
visningens allmänna plan. Då lärarena' dessutom 
pligttroget fullgjort sina skyldigheter och eleverna i 
hufvudsak uppfyllt sina åligganden, kan detta läseår 
liksom dess många föregångare, betecknas såsom ett 
för undervisningen vid institutet lyckosamt år. I 
likhet med hvad under föregående år varit öfligt 
hafva under det nu förlidna läseåret en del af 3:dje 
och 4:de årskursens elever åtföljda af vederbörande 
lärare företagit exkursioner för beseende af fabriker, 
verkstäder och anmärkningsvärda byggnader i denna 
Helsingfors stad och dess omnejd. Äfven tvenne 
längre utflykter komma med Kejserliga Senatens der- 
till utverkade tillstånd att företagas omedelbart efter 
läseårets afslutande. I den ena af dem, som gäller 
besök af fabriksanläggningar i Åbo, Dalsbruk, Hangö 
och Fiskars, kommer äldre läraren Prof. E. Kolster 
såsom ledare för exkursionen att åtföljas af 20 ele
ver från fackskolan för maskinbyggnad, och i den 
andra, som gäller färd till S:t Petersburg och Pit
käranta, komma lärarene M. Strukel och A. L. Hjelm- 
man att åtföljas af 15 elever från fackskolan för in- 
geniörväsende, och lärarene A. F. Tigerstedt och Gr.
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Komppa att beledsagas af 17 elever från fackskolan i 
kemisk teknologi. Ändamålet med denna exkursion 
är besök af brobyggnadsverkstäder och hamnanlägg
ningar, äfvensom kemiska och metallurgiska fabri
ker i S:t Petersburg och derefter gemensam färd till 
Pitkäranta för beseende af desvarando storartade 
koppar och tennverk. $

Lärarene.
Enligt den vid läseårets ingång för Polytekniska 

institutet gällande staten, utgjordes lärarepersonalen 
då af nio äldre och fyra yngre ordinarie lärare samt 
af 17 extra lärare, i hvilket antal lärarene i sång 
och gymnastik jemväl inbegripas.

Genom Nådigt bref af den 9 Oktober 1893 har 
såsom ofvan allaredan anförts bifall lemnats till an
ställande af tre nya biträdande lärare för befrämjande 
af undervisningen på finska språket vid institutet, nem- 
ligen en i allmän kemi på första årskursen samt en å 
hvardera af fackskolorna för ingeniörväsende och ma
skinbyggnad, hvarhos medel till deras aflönande ansla
gits till belopp af 9,000 mark utöfver en odisponerad 
summa som för institutets ändamål varit ställd till 
Kejserliga Senatens disposition för oförutsedda behof.

Tanken på möjligheten att erhålla förökade lä
rarekrafter vid institutet väcktes till först genom ett 
bref från Handels- och Industri-Expeditionen af den 
10 Januari 1893, deri Expeditionen bland annat in
fordrade lärarekollegiets yttrande angående frågan 
huruvida några åtgärder utöfver de redan vidtagna 
möjligen erfordrades för åvägabringande af den lik
ställighet af de båda inhemska språken vid under
visningen i Polytekniska institutet, som med Kejser-



liga Senatens förordnanden af den 25 Januari och 
16 Maj 1888 åsyftats.

Uti med anledning häraf afgifvet betänkande, 
dagtecknadt den 20 April 1893 har lärarekollegium, 
efter en längre inledning berörande de olika utveck
lingsstadier *om finska språket vid undervisningen 
genomgått och med bifogande af en tabellarisk sam
manställning öfver antalet svenska och finska talande 
elever, hvilka under de senaste tio åren varit i de 
särskilda fackskolorna inskrifvet, föreslagit:

att för befordrande af undervisningen i fack
ämnena på finska språket vid Polytekniska institutet, 
biträdande lärare måtte anställas, en för hvarje af 
fackskolorna för maskinbyggnad, ingeniörväsende och 
arkitektur samt en för undervisningen i allmän kemi 
pä första årskursen, med skyldighet för desse, ej blott 
att biträda de ordinarie lärarene inom resp. facksko
lor och den i allmän kemi, hvilka ej äro mägtiga 
finska språket, med repetitioners och tentaminas hål
lande med endast finska talande elever, utan äfven 
att omhändertaga föredragen och öfningarna i något 
till facket hörande ämne;

att de biträdande lärarenes undervisningsskyl- 
dighet blefve årligen faststäld i samband med års
programmets godkännande;

att till arvoden åt de biträdande lärarene analo
ges en summa af 16,000 mark sålunda att hvarje bi
trädande lärare i lön erhölle högst 4,000 mk; att, 
såvida dylika biträdande lärare redan för nästa läseår 
kunde vid institutet anställas, desamma erhölle den 
undervisningsskyldighet, lärarekollegiet i betänkan
det föreslagit;

att för att möjliggöra införande af det större 
antal undervisningstimmar, som de föreslagna för- 
ändringarne påkallade, en del namngifna biämnen 
blefve frivilliga; och
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att den obligatoriska undervisningen i svenska 
och finska språken skulle inskränkas till ämneskrif- 
ning på modersmålet och för en del elever i embets- 
skrifvelsers affattande.

Vid ärendets föredragning i Kejserliga Senaten 
lyckades denna framställning vinna nuderstöd om 
ock med den inskränkning att en af de föreslagna 
läraretjensterna nemligen den i fackskolan för arki
tektur ansågs vara af behofvet mindre påkallad och 
bortlemnades från förslaget. På högsta ort vann 
detta förslag Nådigt bifall såsom ofvan allaredan 
anförts.

Efter denna utgång af frågan och sedan Kej
serliga Senaten uppställt såsom kompetensvilkor att 
förenämnda biträdande lärare, hvilka böra hafva ge
nomgått Polytekniska institutet, skola visa sig ega 
förmåga att i de fackämnen, deras undervisning kom
mer att omfatta, meddela undervisning på finska språ
ket, samt föreskrifvit att sagda lärare skola antagas 
af Industristyrelsen på sätt om extra lärares förord
nande stadgadt är, anslogos berörda tjenster lediga 
att af kompetenta personer ansökas inom utgången 
af December månad 1893.

Inom den sålunda utsatta och tilländalupna an
sökningstiden hade ifrågavarande läraretjenster an
sökts, den i allmän kemi af Filos. Doktorn A. AV. 
Juslin och Filos, licent. G-. Komppa, den i facksko- 
lan för ingeniörväsende af Ingeniören Alex. Leonard 
Hjelmman och den i fackskolan för Maskinbyggnad 
af Ingeniören Petter Sairanen.

Beträffande desse sökandes kompetens ansåg 
lärarekollegium de tre förstnämnda uppfylla alla de 
vilkor, som af Kejserliga Senaten i sådant af seende 
föreskrifvits, men att sökanden Sairanen saknade de 
betingelser som kunna och böra ställas på en lärare
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vid ett Polytekniskt institut, ity att hans vid insti
tutet förvärfvade iusigter icke voro särskildt väl vits
ordade och att han icke heller sedermera veterligen 
idkat teoretiska studier i sitt fack eller utöfvat lä
rareverksamhet, hvarför hans förmåga att meddela 
undervisning vid en högre teknisk läroanstalt med 
fullt skäl måste ifrågasättas.

För bedömande af de öfrigas förmåga att med
dela undervisning på finska språket hade Industri
styrelsen, på lärarekollegiets förslag, i bref af den 5 
December 1893 meddelat föreskrift om hållande af 
offentliga profföredrag på finska språket öfver af sö
kandena sjelfva valda ämnen. Föreskriften härom 
fullgjordes af Hjelmman den 3 Januari medelst före
drag öfver ämnet „Schwedler — ansaan ominaisuudet 
ja siinä syntyväin jännistysten määrääminen gra- 
fillisesti, Zimmermannin keinon avulla“; af Komppa 
den 4 Januari öfver ämnet „Pääpiirteet hiilen stereo- 
kemiasta“; och af Juslin den 11 Januari öfver äm
net „Fermenteistä ja käytteistä“.

Vid derefter företagen behandling af ärendet 
inom kollegiet blef ende sökanden Hjelmman enhäl
ligt föreslagen till biträdande lärare i fackskolan för 
ingeniörväsende ; men beträffande frågan hvilkendera 
af sökandena till läraretj ensten i allmän kemi på 
första årskursen borde vinna företräde, voro åsigterna 
i kollegium delade. Företagen omröstning afgjorde 
valet till förmån för Komppa, och Industristyrelsen 
stadfäste derefter kollegiets förslag medelst utfär
dade förordnanden för Hjelmman den 16 och för 
Komppa den 19 Januari.

Lärarekollegiets åsigt angående sökanden Sai- 
ranens inkompetens till läraretj ensten i fackskolan 
för maskinbyggnad delades äfven af Industristyrel
sen. Med anledning af den utgång frågan till denna
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del erhållit, och enär biträdande läraretj ensten i fack
skolan för maskinbyggnad i hvarje händelse borde 
under ett kommande år med innehafvare besättas, 
men kompetent person för det närvarande ej var att 
påräkna såsom inhemtats genom det fåfänga ledig- 
anlåendet af tj ensten, beslöt lärarekollegium hemställa 
hos Industristyrelsen huruvida icke af det för nedan- 
nämnda läraretjenst afsedda men nu odisponerade 
arvodet, kunde bildas ett eller tvenne resestipendier 
till belopp af 2,000 mark att bortgifvas åt lämpliga 
personer, villiga att utbilda sig för ifrågavarande lä
raretjenst, hvarvid kollegium dock ville förbehålla 
sig full valfrihet ibland de sökande, hvilka tilläfven- 
tyrs kunde anmäla sig då tjensten i sinom tid komme 
att besättas.

Till detta förslag, som vann Industristyrelsens 
understöd, har Kejserliga Senaten genom beslut af 
den 5 Februari 1894 lemnat sitt bifall, dock med den 
ändring att stipendiet, som skall vara endast ett, ut- 
gifves till ett belopp af 2,500 mark. Såsom vilkor 
för dess undfående har vidare föreskrifvits att sti
pendiaten skall vara en från Polytekniska institutets 
maskinbyggnadsafdelning med väl vitsordade kunska
per utgången elev, som tillika eger fullt tillfredstäl
lande insigter i finska språket, äfvensom att han ett 
år vistas i utlandet för sin utbildning i facket och 
med särskildt afseende fästadt å förvärfvandet af de 
för nu ifrågavarande befattning erforderliga insigter, 
hvarförutom stipendiaten eger afgifva förbindelse att, 
i händelse han befinnes för ofvannämnda befattning 
lämplig, och annan kompetent person befattningen 
icke ansökt, densamma antaga,

Efter det lärarekollegium anslagit stipendiet le
digt att af hugade kompetenta personer ansökas, har 
till dess undfående anmält sig endast ingeniören Abel
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Henrik Solin, hvilken på lärarekollegiets förslag af 
Industristyrelsen den 5 innevarande Maj antagits till 
stipendiat med skyldighet att iakttaga ofvan berörda 
vilkor.

Bland institutets extra lärare har döden skördat 
ett offer sedan vi för ett år tillbaka voro församlade i 
detta samma rum för afslutande af det då förlidna 
läseåret. Den 2 Juni 1893 afled i Hy vinge läraren i 
agronomi och skogshushållning vid institutet boställs- 
inspektören August Wartiainen efter längre tids sjuk
lighet. Anstäld i förenämnda egenskap vid institu
tet sedan den 29 Oktober 1885 dels såsom tillförord
nad och' dels såsom ordinarie innehafvare af sysslan, 
intill sitt nu inträffade dödliga frånfålle, har han dock 
under tiden särskilda gånger åtnjutit tjenstledighet 
för vårdande af en vacklande helsa såsom också i 
följd af andra tjensteuppdrag. I ledighet efter ho
nom har Industristyrelsen den 8 September 1893 an
tagit till lärare i agronomi och skogshushållning 
sekreteraren i Landtbruksstyrelsen Adolf Theodor 
Forssell.

Öfriga personalombyten ibland institutets extra 
lärare hafva under året varit till antalet tvenne, i 
det att extra läraren i Mineralogi och (leognosi Prof. 
H. A. Wahlforss samt extra läraren i Grymnastik med. 
kand. Adolf Johannes Wasenius på begäran entle
digats från sina befattningar, den förra den 30 Au
gusti 1893 och den senare den 20 Februari 1894. I 
de afgångnes ställe har Industristyrelsen förordnat 
till extra lärare i Mineralogi och Greognosi filos. mag. 
Benjamin Frosterus den 28 November 1893 och till 
extra lärare i Gymnastik filos. mag. Karl Sigvar We- 
gelius den 20 Februari 1894.

Tjenstledighet har varit beviljad under hela 
läseåret, extra läraren i finska och svenska språken
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J. J. Mikkola samt i tyska "språket G. E. W. Zillia
cus; äfvensom under vårterminen extra läraren i landt- 
mäteriförfattningar Senats kamreraren E. Erenius. 
Till vikarier hafva antagits filos. mag. A. Jos. Sar
lin i finska och svenska, samt docenten Emil Böök i 
tyska språket; äfvensom kanslisten i G-enenalguver- 
nements kansliet, vice häradshöfdingen P. Jamalai- 
nen i landtmäteriforfattningar.

Eleverna.
För vinnande af inträde vid Polytekniska insti

tutet såsom ordinarie elever hade inom föreskrifven 
tid anmält sig 58 sökande. Efter den för nya ele
vers emottagande fastställda tiden anmälde sig ytter
ligare 2 inträdessökande, men i anseende till brist på 
utrymme kunde deras begäran icke bifallas. Af före- 
nämnda 58 ynglingar hade 43 aflagt studentexamen, 
12 hade absolverat fullständig lyceikurs men icke 
genomgått studentexamen, och 3 hade afslutat kurs i 
näst högsta klass af lyceum samt genomgått fullstän
dig lyceikurs i matematik och fysik. Efter med dessa 
sistnämnda anstäldt inträdesförhör blefvo desamma 
jemväl godkände till intagning. Sedan under för
loppet af läseåret ytterligare inskrifvits 2 extra ele
ver, uppgick hela antalet af under året intagna nya 
elever till 60. Qvarstående i läroverket från före
gående läseår voro 95 elever, iföljd hvaraf institutet 
under det nu tilländagångna året besökts af 155 ele
ver, eller det högsta antal som under något år här- 
förinnan varit immatrikuleradt. Af dessa voro 144 
inskrifna såsom ordinarie och 11 såsom extra elever, 
bland hvilka 3 voro af qvinligt kön. 146 af samtliga 
såväl ordinarie som extra elever hafva deltagit i lek-
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tionerna och öfningarna under hela läseåret, 9 voro 
närvarande endast under höstterminen, och 2 besökte 
läroverket blott under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 27 
ordinarie elever efter fullständigt genomgången läro
kurs pröfvats kunna från institutet dimitieras :

Från faclcslcolan för ingeniörväsende:
Karl Fredrik Appelgren,
Karl Hjalmar Sourander.

Från faclcslcolan för maslcinbyggnad:
Frans Alfred Brander,
Hugo Hjalmar Hackstedt,
Henrik Reinhold Hällström,
Herman Johannes Kolster,
G-ustaf Werner Ryselin,
Axel Theodor Örnhjelm.

Från faclcslcolan för arkitektur:
Henrik Oskar Kuhlefelt, .
Lars Eliel Sonck.

Från fackskolan för kemisk teknologi:
Anders August Aalberg,
Henrik Wäinö Kullervo Andström,
Hugo Frithiof Blankett,
Adolf Fredrik August Borg,
Konstantin Uschanoff.

Från fackskolan för landtmäteri:
Einar Bäckström,
Emil Fredrik Enwald,
Gustaf Alexander Fennander,
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Harald Forsius,
William Johan Ikonen,
Karl August Johansson,
Nils Magnus Molander,
Emerik Punnonen,
Karl Zacharias Kaatikainen,
Herman Tengén,
Arvid Wilhelm von Wright,
Georg Johan Österman.

Institutets afgångsdiplom, hvilket lärarekolle
gium har att bortgifva åt de mest framstående ele
ver, hvilka under hela studietiden utmärkt sig för 
synnerlig flit och god framgång i sina pligters full
görande, har i år tilldelats:

Karl Fredrik Appelgren,
Hugo Fritiof Blankett,
Hugo Hjalmar Hackstedt,
Herman Johannes Kolster,
Gustaf Werner Kyselin.

Eleverna:
August Bernhard Saxbäck,
Henrik Johan Aalto,
John Richard Ahlfors,
Karl Kichard Silfvenius,

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs och således haft utsigt att vid detta 
tillfälle varda från läroverket dimitterade, hafva ej 
fullständigt afslutat den i årets program föreskrifna 
lärokursen, och derför icke ännu kunnat erhålla di- 
missionsbetyg. I enlighet med föreskriften i insti
tutets stadgar har lärarekollegium medgifvit dem rät
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tighet att i början af nästkommande hösttermin efter 
undergången godkännande profiling undfå afgångs- 
betyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid in
trädet aflemnade prestbetyg, voro af dem födda:

Nylands län . . . . . 37 . .... 23,87 0/
Åbo och Björneborgs län 25 . .... 16,13 „
Tavastehus län . . . . 25 . .... 16,13 „
Wiborgs län . . . . . 17 . .... 10,97 „
Uleåborgs län . . . . . 17 . .... 10,97 „
Wasa län .... . . 11 . . . . . Í, 0 9 „
S:t Michels län . . . . 11 . .... 7,09 „
Kuopio län .... . . 5 . .... 3,22 „
Ryssland.................. . . 2 . .... 1,29 „
England.................. . . 2 . .... 1,29 „
Sverige.................. . . 1 . .... 0,65 „
Tyskland.................. . . 1 . .... 0,65 „
Afrika...................... . . 1 . .... 0,65 „

Stipendier och understöd uppgående till ett sam- 
manlagdt belopp af 3,647 mark hafva under året till
delats följande elever:

1893 Nov. 5. Palménska stipendiet:
eleven K. F. Appelgren 168 m. 75 p. 

„ H. F. Blankett 168 „ 75 „
337 m. 5U p-
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1893 Dec. 8. Öfverstyrelsens för landtmäteriet гш- 
derstöd ât medellösa landtmäteri- 
elever:

eleven J. Aalto .... . 200 m„ K. A. Johansson ■ . 200 и„ K. T. Peltonen . ^. . 200
E Punnonen . . . 200 n„ K. Z. Raatikainen . 200 „

1,000 m.

1894 Maj 4. Enahanda belopp åt samma
elever............................... 1,000 m.

1894 April 14. Palménska och Cygnæuska stipen- 
'dierna:

eleven H. W. K. Andström 191 m. 83 p. 
„ K. A. N. G. Hård

af Segerstad . . 191 „ 83 „
„ J. Bundqvist . . 191 „ 83 „

575 m. 50 p.

1894 Maj 7. eleverna Rupert Werner och'
Pontus Willehad von Nandel- 
stadh af 5:te skarpskyttebatal
jons stip. vid Universitet en- 
hvar 117 mark...................... 234 m.

„ „ „ eleven H. F. BlanTcett, Ekes tub-
beskt stip. vid d:o .... 300 m.

1894 Maj 31. af Handels och Industri-Expe
ditionens dispositionsmedel à 50 
mark åt enhvar af eleverna J,
W. Andersin, O. H. Kuhlefelt,
A. U. Bergroth, B. K. Enwald. 200 m.
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Helsoförhållanden.
Helsotillståndet ibland institutets elever har un

der det förflutna året varit tillfredsställande. För
utom tvenne sjukdomsfall af kronisk natur, som nöd
gat de deraf angripna att för en tid afbryta sina stu
dier, har endast ett svårare fall af ohelsa kommit 
till anmälan. Fram på våren angreps nemligen en 
elev af smittkoppor som han ådragit sig vid ett be
sök i sin hemort, Säkkijärvi, der enstaka fall af denna 
farsot uppgifvas hafva förekommit. Någon vidare 
spridning vann sjukdomen likväl icke i institutet, 
och patienten, som vårdades i ett af stadens allmänna 
sjukhus, återvann helsan efter några veckors förlopp, 
men har under denna termin icke sökt återkomma 
till läroverket för studiernas fortsättande, hvilket icke 
heller skulle hafva tillåtits.

Disciplin.
Mot elevernas uppförande inom institutet har 

skäl till anmärkning icke förekommit. Deremot hafva 
tvenne elever på l:sta årskursen gjort sig skyldiga 
till förseelser mot god ordning och anständighet utom 
institutet, hvilken förseelse ådragit dem relegations
straff från institutet för tiden från den 15 November 
till hösttermins utgång.

Samlingarna.
Institutets bibliotek och läsrum hafva med un

dantag af sommar och julferierna varit för allmän
heten tillgängliga alla helgfria dagar kl. 12—2. Det 
sistnämnda har dock hållits öppet under hvardagarna
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kl. 9 £ m. till 8 e. m. och under sön- och helgdagar 
kl 9—3. Under ferierna åter har endast bibliote
ket varit för allmänheten tillgängligt lördagarna 
kl. 12—2.

Institutets öfriga vetenskapliga och tekniska 
samlingar haiva icke ännu uppnått den betydenhet 
att viss tid kunnat fastställas då besök af desamma 
vore medgifven. Dock har anmäld önskan att få 
taga kännedom om dessa samlingar städse rönt be
redvilligt tillmötesgående.

Biblioteket och de andra samlingarna hafva 
under året erhållit flere värdefulla tillägg, förnämli
gast genom köp men äfven genom gåfvor. Bland 
de förärade föremålen må särskildt nämnas : 
af Justeringskommissionen i Finland ; bidrag till kän

nedom om vigters föränderlighet;
Från Universitetet en del af aflidna Generalen af 

artilleriet, Professorn och Doktorn Axel Gado- 
lins till Universitetet öfverlemnade vetenskap
liga bibliotek, innefattande förutom broschyrer, 
omkring 100 volymer rent teknisk litteratur af 
blandadt innehåll samt 225 häften af ryska tek
niska sällskapets publikationer;

Af Ingeniören Axel Le Bell ett album ritningar öf- 
ver en del maskiner och anläggningar hörande 
till hamnbyggnaden i Libau.

Ekonomien.
Institutets anslag i stat har under det sist för

lidna året, jemlikt Nådiga brefvet af den 9 Okto
ber 1893, blifvit förhöj dt med 9,000 mark såsom bi
drag till arvoden åt de biträdande lärare, hvilka 
skola tillsättas för befrämjande af undervisningen på
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finska språket. Af dessa medel, som ännu icke blif- 
vit till fullo disponerade, har Kejserliga Senaten an
slagit en summa af 2,500 mark att under nästa år 
såsom resestipendium åtnjutas af någon person lämp
lig ätt med tiden antagas till biträdande lärare i 
fackskolan för maskinbyggnad.

Grenom Kejserliga Senatens beslut af den 9 Ok
tober 1893 har arvodet för extra läraretjensten i Mi
neralogi och Greognosi blifvit förhöjdt från 900 mark 
till 1,800 mark pr år.

I enlighet med Handels- och Industri-Expedi
tionens dertill den 21 September 1893 meddelade till
stånd hafva 600 mark, odisponerade medel, af de för 
en lärare i elektroteknik och tillfälliga biträdande 
lärare i andra ämnen upptagna anslag användts till 
inköp af elektroteknisk material.

Af skolkassans tillgångar hafva enligt Handels- 
och Industri-Expeditionens dertill lemnade begifvan- 
den af den 17 Juni 1893 och den 12 Februari 1894 
öfverförts till betänkande af en i anslaget för ved 
och ljus uppkomna brist, 2,457 mark 20 penni, och 
till ersättning åt arkitekten Z. U. Nyström i dennes 
egenskap af extra biträde för handledande af öfnin- 
garna i frihandsteckning och linearritning på l:sta 
årskursen under hösttermin 525 maçk.

Donation.
Genom testamentarisk disposition af numera af- 

lidne Statsrådet Herman Hallonblad och hans efter- 
lefvande maka född Siitoin har en summa af 50,000 
mark tilldelats Polytekniska institutet hvarå räntan 
skall användas till två eller flere stipendier åt sådana 
studerande vid nämnda institut, hvilka utmärka sig
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för flit och kunskaper. Kapitalet, hvilket bör bibe
hållas oforminskadt, förvaltas af Industristyrelsen, 
som på framställning och förslag af lärarekollegium 
äger bestämma stipendiernas belopp och jemväl ut
dela desamma.

Helsingfors den 31 Maj 1894.

E. Qvist.

*

Helsingfors, J. Simelii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1894.
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„ Landtmäteri.... 35 — 35 21 14 — 4 31 — 23 7 5 22,74 28 19 35 — 17 18 1,640 12
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